
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Н А К А З 

Від 27 липня 2022 р. Київ № 208 

Про участь національної збірної команди України 
з баскетболу 3x3 у міжнародному рейтинговому турнірі 
до фіналу чемпіонату світу з баскетболу 3x3 
(юніорська збірна, жінки) - II ранг 

Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення 
Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 573, 
договору про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді 
та спорту України національної спортивної федерації до організації і 
проведення спортивних заходів з баскетболу від 24.01.2017 № 4/17/17, Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 
на 2022 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4897 
(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 
1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
ЗАК8-СоУ-2" (зі змінами), постанов Головного державного санітарного лікаря 
України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під 
час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)" та від 21.05.2020 № 22 "Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19), наказу Міністерства молоді та спорту України від 
09.06.2021р. №1982 (зі змінами), наказу Мінмолодьпорту від 24.02.2022 № 748 



«Про деякі питання організації навчально-тренувального процесу національних 
збірних команд України в особливих умовах» 

НАКАЗУЮ: 

1. Офіційній делегації національної збірної команди України з баскетболу 
3x3 взяти участь у міжнародному рейтинговому турнірі до фіналу чемпіонату 
світу баскетболу 3x3 (юніорська збірна, жінки) - II ранг (далі - спортивний 
захід) з 12 по 15 серпня 2022р. у м. Братислава (Словаччина), замість раніше 
запланованого з 11 по 15 серпня 2022р. 

2. Затвердити: 
2.1.Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 

бюджету у сумі 53 560 (п'ятдесят три тисячі п'ятсот шістдесят) грн. (додаток 
2). 

2.2. Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у 2580 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят) євро (додаток 3). 

2.3. Склад учасників спортивного заходу - міжнародного рейтингового 
турніру до фіналу чемпіонату світу баскетболу 3x3 (юніорська збірна, жінки) -
II ранг у кількості 6 осіб, (додаток 1). 

3. Визначити: 
3.1. Матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення 
спортивного заходу - директора департаменту організації та проведення 
змагань Гаврилова Олександра Юрійовича. 

3.2.Відповідальним за проведення спортивного заходу, виконання 
вимог заходів безпеки під час проведення заходу - тренера юніорської жіночої 
збірної команди України з баскетболу 3x3 Спиридонова Дениса Валерійович. 

3.3. Відповідальними за дотриманням учасниками спортивного заходу 
відповідних санітарно-протиепідеміологічних заходів - головного тренера 
юніорської жіночої збірної команди України з баскетболу 3x3 Спиридонова 
Дениса Валерійовича. 

3.4 Матеріально та фінансово відповідальною особою за отримання від 
постачальника та видачу учасникам спортивного заходу засобів 
індивідуального захисту - директора департаменту організації та проведення 
змагань Гаврилова Олександра Юрійовича. 

3.5 Відповідальним за повернення учасників спортивного заходу в Україну 
- тренера юніорської жіночої збірної команди України з баскетболу 3x3 
Спиридонова Дениса Валерійовича. 

4. Відрядити для участі у спортивному заході членів жіночої національної 
збірної команди України з баскетболу 3x3 (юніорська збірна, жінки) з 12 по 15 
серпня 2022 р. у кількості 6 осіб за маршрутом: м. Сібіу (Румунія) - м. 
Братислава (Словаччина) - м. Сібіу (Румунія). 



5. Уповноваженій особі зі здійснення закупівель, провідній спеціалістці 
департаменту організації та проведення змагань Ляху Христині забезпечити 
проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів і послуг 
необхідних для організації та проведення спортивного заходу, використовуючи 
систему електронних закупівель. 

6. Головній спеціалістці департаменту забезпечення діяльності збірних 
команд Шаповаловій Тетяні Іванівні забезпечити підготовку та укладання 
договорів про закупівлю товарів і послуг, необхідних для організації та 
проведення спортивного заходу, з дотриманням вимог законодавства. 

7. Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за проведення 
спортивного заходу Спиридонова Дениса Валерійовича, переводити 
спортсменів, із числа запасних (затвердженого цим наказом) до основного 
складу учасників спортивного заходу. 

8. Департаменту фінансів сплатити видатки та компенсувати витрати на 
проведення спортивного заходу згідно із затвердженим кошторисом витрат 
спортивного заходу. 

Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду державного 
бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з олімпійських 
видів спорту КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

Кошти у сумі 2580 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят) євро видати готівкою 
Гаврилову О.Ю., визначеному матеріально та фінансово відповідальною 
особою. 

9. Матеріально та фінансово відповідальній особі Гаврилову О.Ю., 
забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених 
кошторисом витрат спортивного заходу, а також подати звіти про витрати у 
порядку та строки, визначені законодавством: 

звіт про витрати спортивного заходу, звіт про використання коштів, 
виданих на відрядження або під звіт - до департаменту фінансів. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України Володимир ДРАБІКОВСЬКИИ 



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ФБУ 
Від 27 липня 2022 р. №208 

СПИСОК 
Офіційної делегації учасників міжнародного рейтингового турніру до фіналу 

чемпіонату світу з баскетболу 3x3 (юніорська збірна, жінки) 
з 12 по 15 серпня 2022 року, м. Братислава (Словаччина) 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада Територіально-
адміністративна 

одиниця 

Місце 
перебування 

1. Панчук Карина 
Олександрівна. 

Спортсменка Київська обл. Румунія 

2. Кононученко Дар'я 
Олегівна 

Спортсменка м.Київ Румунія 

3. Семенчук Олександра 
Валеріївна 

Спортсменка м.Київ Румунія 

4. Коваль Катерина 
Олександрівна 

Спортсменка м.Київ Румунія 

5. Спиридонов Денис 
Валерійович 

Головний 
тренер 

Івано-Франківська 
обл. 

Румунія 

6. Процюк Юрій 
Михайлович 

Тренер Івано-Франківська 
обл. 

Румунія 

Запасні 
1. Лапхан Богдана 

Георгіївна 
Спортсменка Рівненська обл. м. Івано-

Франківськ 
2. Діке Катерина Чікаодірі Спортсменка м.Київ м. Івано-

Франківськ 
3. Венжик Анастасія 

Олександрівна 
Спортсменка Івано-Франківська 

обл. 
м. Івано-

Франківськ 
4. Ткаченко Тетяна 

Іванівна 
Спортсменка Запорізька обл. м. Івано-

Франківськ 
5. Кушнір Олег Петрович Лікар Івано-Франківська 

обл. 
м.Івано-

Франківськ 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України 

Директор департаменту 
організації та проведення 
змагань 

цимир ДРАБІКОВСЬКИИ 

>) Олександр ГАВРИЛОВ 


